
 

ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr 4 7 /2 01 6   

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
z dnia 8 grudnia 2016 r.  

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia  
21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia 
tekstu jednolitego Regulaminu  

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 558) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
W zarządzeniu nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza wprowadzam 
następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi właściwemu ds. studiów 
doktoranckich.”; 

2) w załączniku do zarządzenia − Regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego na 
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza: 
a) podstawa prawna Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 200 i art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 558) zwanego dalej „rozporządzeniem” ustala się Regulamin przyznawania 
stypendium doktoranckiego obowiązujący uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej 
„Uczelnią.”, 

b) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a.  Liczba uczestników studiów doktoranckich na wydziale, którym przyznano 
stypendium doktoranckie, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich, którym przyznano zwiększone stypendium doktoranckie, nie może być 
mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.”, 

c) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6.  Rektor może przekazać uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium 
doktoranckiego prorektorowi właściwemu ds. studiów doktoranckich.”, 

d) w § 9 uchyla się ust. 3. 
 

§ 2 
Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na 
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, z uwzględnieniem zmian, o których 
mowa w § 1, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 



 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.  



 

Załącznik do zarządzenia nr 47/2016  
Rektora PRz z dnia 8 grudnia 2016 r.  

 
 
 
 
 

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego  
na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  
(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 47/2016  

Rektora PRz z dnia 8 grudnia 2016 r.)  

 
 

Na podstawie art. 200 i art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558) zwanego 
dalej „rozporządzeniem” ustala się Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego 
obowiązujący uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”. 

 
§ 1  

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 
doktoranckie.  

2. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor na wniosek doktoranta sporządzony według 
wzoru.  

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 2  
1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.  

2. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie ma obowiązek odbywania praktyk 
zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymiar praktyk nie może być 
mniejszy niż 30 godzin oraz większy niż 90 godzin rocznie. Rektor na wniosek 
poszczególnych dziekanów ustala w każdym roku akademickim wymiar obowiązkowych 
praktyk biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwości kadrowe wydziałów i specyfikę 
dyscypliny studiów doktoranckich. 

3. Stypendium doktoranckie przyznawane jest niezależnie od otrzymywanych przez 
doktoranta:  

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,  
o których mowa w art. 199 ust.1 pkt. 1-4 ustawy;  

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa wart. 199 ust. 1 pkt. 5 
ustawy;  

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;  

4) stypendiów z innych źródeł, przyznawanych według odrębnych zasad.  
 

§ 3 
1. Stypendia doktoranckie są finansowane w szczególności w ramach środków, o których 

mowa w art. 98 ust. 1 ustawy. 



 

2. Stypendia doktoranckie na wydziałach Uczelni finansowane są ze środków przekazanych 
przez rektora do dyspozycji dziekanów.  

3. Dziekan, kierując się możliwościami finansowymi wydziału, określa w każdym roku 
akademickim liczbę stypendiów doktoranckich, o które mogą ubiegać się uczestnicy 
studiów doktoranckich. 

3a. Liczba uczestników studiów doktoranckich na wydziale, którym przyznano stypendium 
doktoranckie, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 
którym przyznano zwiększone stypendium doktoranckie, nie może być mniejsza niż 50% 
liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. 

4. Liczbę stypendiów doktoranckich, określa się z podziałem na poszczególne dyscypliny  
i lata studiów doktoranckich – proporcjonalnie do liczby doktorantów.  

5. Wysokość pojedynczego stypendium ustala rektor w porozumieniu z dziekanami 
poszczególnych wydziałów i podaje do wiadomości do dnia 31 października. 

 
§ 4 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową 
komisję doktorancką jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 

2. Wydziałową komisje doktorancką zwaną dalej „komisją” powołuje rektor.  

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję 
przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.  

4. Komisja ustala kryteria, którym będzie się kierowała przy ocenie wniosków o stypendia 
doktoranckie i podaje je do wiadomości do 31 października. 

5. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 
przekazuje rektorowi listę rankingową doktorantów, których rekomenduje do przyznania 
stypendium.  

6. Rektor może przekazać uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium doktoranckiego 
prorektorowi właściwemu ds. studiów doktoranckich. 

 
§ 5 

1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje 
program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w:  

1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo  

2) realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział.  

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 
przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku  
o przyznanie stypendium doktoranckiego:  

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich;   

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.  
 



 

§ 6 
1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów 

doktoranckich w terminie do 31 października. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające zaangażowanie w pracę dydaktyczną, badawczą oraz naukową;  

2) deklarację kierownika katedry/zakładu powierzenia doktorantowi zajęć dydaktycznych 
w określonym wymiarze;  

3) opinię opiekuna naukowego/promotora na temat:  

a) projektu rozprawy doktorskiej, a w latach kolejnych stanu realizacji pracy 
doktorskiej,  

b) dorobku naukowego oraz innych osiągnięć doktoranta. 
 

§ 7 
1. Rodzaj i zakres obowiązków dydaktycznych doktoranta otrzymującego stypendium 

doktoranckie ustala kierownik studiów doktoranckich na wniosek opiekuna naukowego, w 
ramach deklaracji kierownika katedry/zakładu powierzenia doktorantowi zajęć 
dydaktycznych.  

2. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie jest zobowiązany do składania w okresach 
półrocznych sprawozdania do kierownika studiów doktoranckich.  

3. Sprawozdanie dotyczy realizacji: 

1) programu studiów doktoranckich;  

2) kolejnych etapów pracy doktorskiej – zatwierdzone przez opiekuna naukowego. 
 

§ 8 
1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor Uczelni może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.  

2. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje 
się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.  

3. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 
krótszym niż określony w decyzji o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą 
ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów 
doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które 
został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.  

 
§ 9 

1. Rektor podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego 
uwzględniając opinię komisji.  

2. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego wydaje rektor 
w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. (uchylony). 



 

4. Od decyzji w sprawie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego służy wniosek  
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. 

5. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje na rachunek bankowy wskazany we 
wniosku do 10. dnia każdego miesiąca.  

 
§ 10 

1. Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

2. Tryb i zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa odrębny 
regulamin. 

 
§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
 
 



____________________ 
*) niepotrzebne skreślić 

Data złożenia wniosku …………………………………………..  Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium 

doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza (zarządzenie nr 47/2016 Rektora PRz z 08.12.2016 r.) 

Podpis pracownika dziekanatu ……………….. 

 
W N I O S E K 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
 

w roku akademickim 20...../20..... 
Wydziałowa Komisja Doktorancka 

............................................................................................................. 
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

DANE DOKTORANTA (wypełnia doktorant) 

Nazwisko i imię: 

Wydział: Dyscyplina nauki: 

Forma studiów:  □ stacjonarne  
Rok studiów: 

…………………. 

Nr albumu: 

…………………. 
Opiekun naukowy/Promotor: 

Adres zameldowania: 

Adres do korespondencji: 

Adres e-mail: Telefon: 

 
 

Nazwa i adres banku: 

Nr 
rachunku 

                          

 

Wyniki uzyskane za poprzedni rok studiów doktoranckich (nie dotyczy pierwszego roku) 

 

1. 
Średnia ocen, uzyskana z egzaminów i zaliczeń objętych programem 
studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim:   

 

   

 Podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu  

2. 
W przypadku studentów pierwszego roku – wynik postępowania 
rekrutacyjnego:  

 

  wypełnia Dziekanat 

 Podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu  

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Dokumenty potwierdzające zaangażowanie w pracę dydaktyczną, badawczą oraz naukową (potwierdzone 

własnoręcznym podpisem kopie artykułów, udokumentowany udział w konferencjach, publikacje, udział w grantach 

badawczych itp.) 

2. Deklarację kierownika katedry/zakładu powierzenia doktorantowi zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze. 

3. Opinię opiekuna naukowego/promotora na temat:  

 projektu rozprawy doktorskiej, a w latach kolejnych stanu realizacji pracy doktorskiej; 



____________________ 
*) niepotrzebne skreślić 

 dorobku naukowego oraz innych osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych doktoranta (opinię na ten temat może 

przedstawić również kierownik studiów doktoranckich)  

 
Oświadczenie  

Oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendium 
doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia …………………………. r.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na Politechnice Rzeszowskiej, wyłącznie 
w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 
 
 

Data …………………………      czytelny podpis doktoranta ……..………………….. 

 

 

Opinia Wydziałowej Komisji Doktoranckiej w roku akademickim 20.……./20.…… 
 

 

stypendium doktoranckie:  przyznano / nie przyznano*) 

Miejsce na liście rankingowej:……………………………. 

uzasadnienie odmowy przyznania stypendium: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Przyznana  kwota 
(zł/miesięcznie) 

 

 
 
 
 

 
…………….………………………………………………… 

data i podpis 
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Doktoranckiej 

 


